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Fedme like farlig som røyking?

– Sopp forebygger brystkreft

Avslutter Ali Farah-saken

Overvekt kan være nesten like farlig som røyking.
Svært overvektige mennesker løper en sterkt forhøyd risiko for en for tidlig død enn folk med mer
normal vekt, viser en ny analyse. Røyking må fortsatt betraktes som en større helsetrussel enn fedme. Likevel vokser dødeligheten jevnt i forhold til en
økning i kroppsmasseindeksen BMI. (©NTB)

Kinesiske kvinner som spiser sopp og drikker grønn te, har betydelig mindre risiko for
å få brystkreft, ifølge en forsker i Australia.
Grønn te og sopp bidrar også til at brystkreften utvikler seg mindre aggressivt hos kvinner
som likevel blir rammet av sykdommen, ifølge
forskeren.(©NTB)

Sivilombudsmann Arne Fliflet avslutter ambulansesjåfør Erik Schjenkens klagesak mot fire statsråder
uten å rette kritikk mot statsrådene for deres uttalelser om Ali Farah-saken. Schjenkens klage rettet
seg mot uttalelser fra statsrådene Kristin Halvorsen (SV), Bjarne Håkon Hanssen (Ap), Sylvia Brustad
(Ap) og tidl. Manuela Ramin-Osmundsen. (©NTB)
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Stedsutvikler Erling
Okkenhaug mener plansmia på Brokelandsheia
er en prosess Arendal
kommune burde gått
igjennom for 20 år siden.
Nå tror han tettstedet
i Gjerstad har alt å
vinne på den åpne planleggingen.
CHRISTINA TVEIT
chtv@agderposten.no 951 34 666

Stedsutvikler Erling Okkenhaug i Allgrønn lanserte i sin
tid de mye omdiskuterte kanalplanene i Arendal. Han har også
hatt et brennende engasjement
for byutviklingen i fylkeshovedstaden og har ikke vært nådig i
sin kritikk av utbyggingen både
i sentrum og på Barbu. Okkenhaug har tidligere uttalt at byggingen av Arena- senteret var en
voldtekt av byen, og han har kalt
Asplan Viak-arkitekten Ole Eikeland «arkitekt-cowboy».

Betalt dyrt
Okkenhaug mener Arendal har
betalt dyrt for å fremstå som en
stor by.
– Kanskje det er et mindreverdighetskompleks, spør Okkenhaug. Stedsutvikleren sier
han er oppgitt over hvordan
Arendal har klart å bygge og
forflate byen de siste ti årene og
mener prosessen har vært preget av maktarroganse og liten
evne til å lytte til hva arendalittene ønsket.
– Det har vært politikere, næringsutviklere og arkitekter som
har bestemt hvordan byen skal
utvikles. Tenk hva man kunne
fått ut av et samarbeid med
kompetente og engasjerte arendalitter, sier Okkenhaug.
Nå er stedsutvikleren igjen en
del av fagteamet som skal planlegge den videre utviklingen av

INGEN SUKSESS: Erling Okkenhaug (til høyre) slår av en prat med Arnfinn Olimstad og Kristin Fløystad fra Arendal kommune. Okkenhaug mener Arendals
Plansmia har fra dag en vært
E18-byen på Brokelandsheia.
– Arkitekt Einar Myraker og jeg en åpen prosess hvor folk i bygda
var med på den spede starten her har vært velkommen til å komme
og se fagteafor 20 år siden.
met over skulDet er mye bra
dra. Gjerstad
som har skjedd «Kanskje Arendal har
kommune har
siden da, sier
et mindreverdighetsogså utlyst en
Okkenhaug.
konkurranse
I tillegg til å kompleks»
beste
sitte i fagteaERLING OKKENHAUG, ALLGRØNN hvor
idé til utvikmet på plansmia, dokumenterer han den fire ling av stedet blir belønnet med
dager lange prosessen med både 10.000 kroner. Okkenhaug mener folkelig deltakelse er både en
videoopptak og foto.
– Dette er for å kunne vise et ressurs og en nødvendighet i en
forbilde av en prosess som kom- slik prosess.
– Mennesket og det som tjemuner i hele landet kan ha nytte
ner stedet er den rekkefølgen
av, sier Okkenhaug.

man burde prioritere, mener
Okkenhaug som ikke er opptatt
av arkitektur og næring i stedsutvikling, men menneskene som
oppholder seg der.
– Det er ingen menneskerett å
få bygge hva man vil, hvor man
vil, når man vil, mener Okkenhaug.

Kan bare bli bedre
Stedsutvikleren tror at fremtiden for Brokelandsheia er lys, og
at ting bare kan bli bedre. Han
mener fokuset fremover burde
ligge på å bygge opp en infrastruktur som tillater en fremtidig vekst.

– Brokelandsheia mangler
noe intimitet, men stedet har
absolutt et potensial til å få det,
sier Okkenhaug.
Sammenlikner man Brokelandsheia med Stoa i Arendal,
som Okkenhaug mener har for
store avstander og formater, har
Brokelandsheia startet i den
riktige enden med også å vektlegge etablering av boliger. Både
beliggenheten og fasilitetene gir
stedet gode muligheter til å lykkes.
– Brokelandsheia er jo faktisk
inngangsporten til Sørlandet,
sånn har det jo bare blitt.
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KrF vil ha integreringskommisjon

Felte tårer for voldsutsatte

Står trolig bak flere branner

Kristelig Folkeparti foreslår at det skal settes ned en
tverrpolitisk integreringskommisjon. Etter partiets
syn er det behov for å ta nye grep for å løfte integreringsdebatten inn i et mer helhetlig spor. KrF-leder
Dagfinn Høybråten ber regjeringen ta initiativ til å
arbeide tett med innvandrerorganisasjonene i en
toveis prosess. (©NTB)

Det var en meget beveget kong Harald som
onsdag overvar åpningen av Redd Barnas kampanje mot vold mot barn. Tårene presset på etter
premierevisningen av animasjonsfilmen «Sinna
Mann» på Gimle kino i Oslo. Filmen er en del av
Redd Barnas kampanje mot vold i hjemmet, vold
som først og fremst rammer barn.(©NTB)

Mannen i 40-årene som er siktet for brannen i Urtegata der seks personer omkom, er også siktet for andre branner. Politiet holder imidlertid kortene tett
til brystet i saken, og vil ikke fortelle hvilke andre
branner det er snakk om. Mannen ble pågrepet i sitt
hjem i Oslo onsdag morgen av politifolk fra finansog miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.(©NTB)
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Barnas
Brokelandsheia
Barna på Fiane skole i Gjerstad vil også
være med på å bestemme hvordan
utviklingen på «Heia» skal bli. Her er
forslagene de la frem på plansmia på
tirsdag.

Vegard Rakkestad, 10 år.
– Et hoppeslott eller en hoppepute hadde vært gøy om de fikk til.

Tage Sølvberg, 11 år.

Islam Eskhavkhanov, 10 år.

Ole Mads Lindbekk, 10 år.

– En sklie fra taket på Cinderella
som ender opp i et hoppeslott.

– Et stort og et lite utendørs basseng formet som sirkler.

– En oppblåsbar klatrevegg som
også har sklie og slengtau.

Milana Vangajeva, 10 år.

Torjus Flåta, 11 år.

Tommy Dalen, 10 år.

– Jeg vil
e skal få en hengebru ved gresset på Europris, og
en oppblåsbar madrass under.

– Et kjempestort hoppeslott. Det
kunne gjerne stått for seg selv,
alt trenger ikke stå sammen.

– Jeg vil gjerne at det skal settes
opp en taggevegg her. Så ikke
folk tagger på hus og andre ting.

Oda Sletta, 10 år.

Anders Øya, 11 år

Johannes H. Sletten, 10 år

– Mitt forslag er at de bygger en
BMX-sykkelrampe. Det er ikke
noen steder man kan trikse her
nå.

– Jeg tenkte at en slags lekeløype med klatrevegg, madrass og
hengebru hadde vært fint.

– Jeg vil gjerne at Brokelandsheia skal ha et Stormberg klatretårn. Jeg tror også at et utendørs
badebasseng hadde vært bra.

utvikling er langt fra en suksess.

FAKTA

Brokelandsheia
● Næringsområde ved E 18 i Gjerstad kommune.
● Bobit AS med malebutikk og blomster var de første til å etablere seg i 1988. Senere kom Gjerstad Mek. og Lyngrillen.
● Gjerstad kommune har investert millioner i infrastruktur, og
byggeaktiviteten har vært stor de siste 12 årene.
● I dag er 36 virksomheter etablert på stedet. Dette genererer
300 arbeidsplasser.
● Denne uken gikk startskuddet for plansmia. I fire dager skal
politikere, fagfolk og gjersdølingene selv lage en plan for den videre utviklingen av Brokelandsheia.
● Kommunen har lyst ut en konkurranse hvor de belønner det
beste forslaget til plansmia med 10.000 kroner.

